
Fomos ao BNDES com
uma visão integrada.
Buscamos um
financiamento que
permeia toda a cadeia
de valor, da inovação
ao varejista, passando
por indústria
e distribuição”
FernandoModé
Diretor-executivodoGrupoBoticário

“O Grupo O Boticário começa a
contabilizar os resultados de uma
parceria inédita para o setor de
franquias, fechada em abril deste
ano com o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), e que resultou em
uma linha de financiamento no
total de R$ 21,5 milhões, destina-
da aos franqueados da empresa.
O acordo foi feito entre o banco
de fomento e a subsidiária Boticá-
rio Franchising, que atua como
empresa-âncora, repassando re-
cursos do BNDES a pequenas em-
presas franqueadas da marca. A
estimativa, segundo informações
do banco, é que os recursos sejam
utilizados na abertura de pelo me-
nos 148 unidades da rede.

Até o momento, 43 lojas já fo-
ram inauguradas com recursos da
linha de crédito. Desse total, 29 da
unidade de negócio “O Boticário “
e 14 de “Quem disse, Berenice”.
Outras 17 já estão em fase final e
deverão ser entregues até novem-
bro. O estado que vai receber o
maior número de novos pontos de
venda é São Paulo, com 27 solicita-
ções. Em seguida está o Rio de Ja-
neiro, com oito, e o Rio Grande do
Sul, com sete. A região Norte tam-
bém aparece na lista, com três con-
tratos no Pará. O financiamento é
de R$ 200 mil por contrato, com
taxas de 6,42% ao ano, com 12 me-
ses de carência e 72 meses para pa-
gamento. O crédito está disponí-
vel apenas para os já franqueados
do Grupo Boticário e é exclusivo
para a abertura de novas lojas das
unidades de negócio “O Boticá-
rio” e “Quem disse, Berenice?”.

Segundo Fernando Modé, dire-
tor-executivo do Grupo O Boticá-
rio, ainda não há planos de reno-
var contratos junto ao BNDES para
novas linhas de crédito para apoio
aos franqueados.

“Por enquanto, todo os esfor-
ços do Grupo estão direcionados
à boa gestão deste montante de
R$ 21,5 milhões, direcionado à ex-
pansão de franqueados. Após ava-
liar os resultados desta fase e,
principalmente, o índice de satis-
fação e sucesso dos franqueados,
podemos estudar com a nossa re-
de qual será a perspectiva de aber-
tura de novas lojas e qual será a
demanda por crédito. Feito isso,
poderemos conversar novamen-
te com o BNDES”, afirmou o exe-
cutivo. “Estamos priorizando
uma operação sustentável para
atender àqueles franqueados que

apresentavam potencial de ex-
pansão e não queriam ou não po-
diam dispor de capital para abrir
novas lojas”, completa Modé.

Ainda segundo ele , nesta ope-
ração, o Grupo Boticário assume
o papel de gestor dos contratos
dos franqueados da solicitação
até a assinatura e o BNDES audita
todo o processo.

Um dos primeiros franqueados
que recorreu à linha de crédito foi

Erik Cavalheri, dono de 12 lojas “O
Boticário”.Comosrecursosdapar-
ceria da empresa com o BNDES,
inaugurou recentemente duas no-
vas lojas da unidade de negócio
“Quem disse, Berenice?” na cidade
de São Paulo. “O momento é bom
para expandir, mas é mais seguro
quandonãoénecessáriosedescapi-
talizar para isso”, diz Cavalheri.

O mineiro José Angelo de Me-
lo, hoje com 13 lojas em Belo Hori-

zonte, abriu seu 13º ponto de ven-
da de “O Boticário” na capital mi-
neira usando a linha de financia-
mento para isso.

“É uma iniciativa inovadora e
que apresenta vantagens maio-
res que as oferecidas pelas de-
mais linhas de crédito no merca-
do”, comenta, referindo-se a
modalidades de empréstimo e ca-
pital de giro que não apresentam
taxas semelhantes às oferecidas
pelo BNDES. O banco informou
que a operação tem as mesmas
condições oferecidas às micro,
pequenas e médias empresas que
procuram a instituição.

Além de novas lojas, grupo cap-
tou recursos para expandir
A captação total do Grupo Boticá-
rio junto ao BNDES é de R$ 562 mi-
lhões. Os recursos serão usados
também na construção de uma
nova fábrica e um centro de distri-
buição, ambos em Camaçari, na
Bahia, e a ampliação da fábrica e
do armazém na sede, em São José
dos Pinhais (PR).

“Buscamos um financiamento
que permeia toda a cadeia de valor,
da inovação ao varejista, passando
por indústria e distribuição. Nosso
diferencial foram os investimentos
no Nordeste, que tem grande de-
manda por crescimento econômi-
co”, diz Modé.

Erica Ribeiro
ribeiro@brasileconomico.com.br
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O Boticário financia franquias

R$21,5mi
Totaldestinadoao
financiamentode
franqueadosdoGrupo
OBoticário,viaBNDES,
paraaabertura
denovaslojas.

ErikCavalheri,(acima)eJoséAngelodeMelo(abaixo): recursosajudaramnaexpansãodefiliais

Parceria com o BNDES, por meio da subsidiária Boticário Franchising, permitiu à fabricante de cosméticos se

tornar gestora de uma linha de crédito para expansão das marcas “O Boticário” e “Quem disse, Berenice”, no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 19 e 20 out. 2013, Empresas, p. 16.
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